UCHWAŁA NR XXI/182/2011
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych,
nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2011 r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857
z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Niniejsza uchwała określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób za osiągnięte wyniki sportowe oraz wysokość nagród dla
trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w Gminie Wałbrzych.
§ 2. Stypendium sportowe może być przyznane za wyniki sportowe osiągnięte w międzynarodowym lub
krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach sportu uznanych za znaczące dla Gminy Wałbrzych, to
jest zaliczanych do programu Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich:
1) w dyscyplinach indywidualnych po spełnieniu przynajmniej jednego z warunków:
a) zajęcie od pierwszego do dziesiątego miejsca w klasyfikacji na Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich,
Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Świata lub Pucharach Świata,
b) zajęcie od pierwszego do piątego miejsca w klasyfikacji na Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy,
Pucharze Europy, Mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
c) uzyskanie kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie.
2) w dyscyplinach zespołowych po zakwalifikowaniu się do kadry I zespołu reprezentującego klub
w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Polski Związek Sportowy na najwyższym lub nie niższym niż
trzecim poziomie rywalizacji włącznie.
§ 3. Stypendium sportowe może być przyznane na okres maksymalnie 12 miesięcy w danym roku
kalendarzowym.
§ 4. Wysokość miesięcznego stypendium sportowego wynosi:
1) dla osób, które osiągnęły wynik sportowy określony w § 2, pkt. 1 i ukończyły 18 rok życia  500 zł brutto,
2) dla osób, które osiągnęły wynik sportowy określony w § 2, pkt. 1 i nie ukończyły 18 roku życia  350 zł brutto,
3) dla osób, które osiągnęły wynik sportowy określony w § 2, pkt. 2  750 zł brutto.
§ 5. 1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego, zawierający potwierdzenie właściwego związku
sportowego osiągniętego wyniku sportowego, składany jest w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu do dnia 15
listopada danego roku. Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
Uchwały.
2. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego na rok 2012 należy składać w terminie 7 dni od dnia wejścia
w życie niniejszej uchwały.
3. Prezydent Miasta Wałbrzycha może wyznaczyć dodatkowy termin składania wniosków.
§ 6. Podstawą wypłaty stypendium sportowego jest umowa stypendialna.
§ 7. 1. Prezydent Miasta Wałbrzycha pozbawia stypendium sportowego w przypadku:
1) odmówienia udziału w zawodach objętych programem szkolenia,
2) zaprzestania uprawiania sportu objętego programem szkolenia,
3) popełnienia przestępstwa z winy umyślnej, którego popełnienie zostało stwierdzone prawomocnym
orzeczeniem sądu,
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4) utraty zdolności do uprawiania sportu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, liczony od dnia stwierdzenia tego
faktu orzeczeniem lekarskim.
2. Wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego poinformowania Prezydenta Miasta
Wałbrzycha o wszelkich okolicznościach stanowiących podstawę do pozbawienia stypendium.
§ 8. 1. Nagrody i wyróżnienia mogą zostać przyznane osobom za osiągnięte wyniki sportowe
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach i konkurencjach sportowych
uznanych za znaczące dla Gminy Wałbrzych, to jest objętych programem Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich,
w następujących kategoriach:
1) Sportowiec Niepełnosprawny,
2) Sportowiec Roku:
a) Senior,
b) Junior.
2. Dla kategorii wymienionych w ust. 1. określa się następujące rodzaje wyróżnień: puchary, statuetki,
dyplomy, nagrody rzeczowe oraz nagrody finansowe w wysokości 500 zł brutto.
3. Nagroda lub wyróżnienie za osiągnięte wyniki sportowe mogą być przyznane po spełnieniu co najmniej
jednego z warunków:
1) zajęcie od pierwszego do piątego miejsca na Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach
Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharze Świata, Pucharze Europy, Akademickich Mistrzostwach Świata
i Europy.
2) zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski, Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży, Akademickich Mistrzostwach Polski.
§ 9. 1. Nagrody mogą zostać przyznane trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie
wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach
i konkurencjach sportowych uznanych za znaczące dla Gminy Wałbrzych, to jest objętych programem Igrzysk
Olimpijskich i Paraolimpijskich, w następujących kategoriach:
1) Trener Roku:
a) dyscypliny sportowe indywidualne,
b) dyscypliny sportowe zespołowe.
2) Trener Sportu Młodzieżowego.
2. Wysokość nagród finansowych w kategoriach określonych w ust. 1 wynosi 500 zł brutto.
3. Nagroda dla trenera może być przyznana po spełnieniu przez zawodników co najmniej jednego z warunków:
1) w dyscyplinach indywidualnych:
a) zajęcie od pierwszego do piątego miejsca w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach
Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharze Świata, Pucharze Europy, Akademickich Mistrzostwach Świata
i Europy,
b) zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski, Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży, Akademickich Mistrzostwach Polski.
2) w dyscyplinach zespołowych za udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Polski Związek
Sportowy co najmniej na trzecim poziomie rywalizacji włącznie oraz awans do wyższej klasy rozgrywek.
§ 10. 1. Wniosek o przyznanie nagrody i wyróżnienia obejmujący osiągnięcia za dany rok należy składać
w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu do dnia 31 grudnia danego roku. Wzór wniosku o przyznanie wyróżnienia
i nagrody dla osób stanowi załącznik nr 2, a nagrody dla trenerów załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień na rok 2012 należy składać w terminie 7 dni od dnia wejścia
w życie niniejszej uchwały.
§ 11. 1. Prezydent Miasta Wałbrzycha pozbawia nagrody i wyróżnienia za wyniki sportowe, w przypadku:
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1) jeżeli zostały one przyznane w oparciu o nieprawdziwe dane,
2) popełnienia przestępstwa z winy umyślnej, którego popełnienie zostało stwierdzone prawomocnym
orzeczeniem sądu.
2. Nagroda finansowa podlega zwrotowi na rachunek bankowy Gminy Wałbrzych.
§ 12. Rada Miejska Wałbrzycha określa corocznie w budżecie gminy wysokość środków finansowych
przeznaczonych na stypendia oraz nagrody i wyróżnienia.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 14. Traci moc Uchwała Nr XVII/142/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie
określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień w sporcie
w Gminie Wałbrzych.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Wałbrzycha
Mirosław Bartolik
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Załącznik nr 1 do
Uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXI/182/11
z dnia 28 listopada 2011 roku
Dane wnioskodawcy:
…............................................
…............................................
…............................................
…............................................

WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO W GMINIE WAŁBRZYCH.
I. Dane osobowe kandydata do przyznania stypendium:
1. Imię i nazwisko ................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia .................................................................................
3. Adres zamieszkania ........................................................................................
............................................................................... 4. Nr telefonu ............................
5. PESEL ................................................ 6. NIP........................................................
7. Seria i numer dowodu osobistego (lub innego dokumentu) ..................................
8. Numer rachunku bankowego ..................................................................................
9. Przynależność klubowa (jeśli jest zrzeszony)..........................................................
10. Osiągnięte wyniki sportowe w roku, którego wniosek dotyczy, z podaniem rangi
zawodów, terminu oraz zajętego miejsca:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
11. Członkostwo w kadrze narodowej/ wojewódzkiej ..........................................................
12. Dodatkowo w przypadku kandydata niepełnoletniego dane dotyczące rodzica lub
opiekuna prawnego
a) Imię i nazwisko ................................................................
b) Adres zamieszkania ........................................................................................................
................................................................................................................................................
c) PESEL...............................................d)NIP .....................................................................
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e) Seria i numer dowodu osobistego (lub innego dokumentu) .............................................
II. Program stypendium
1. Plan pracy w okresie pobierania stypendium
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Wałbrzych, dnia....................

.................................................
Podpis wnioskodawcy

III. Potwierdzenie osiągniętego wyniku sportowego przez właściwy związek sportowy.

............................................
Miejscowość i data

.................................................
podpis osoby upoważnionej

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz
przekazanie do publicznej wiadomości informacji o przyznaniu stypendium.

..........................................
Podpis wnioskodawcy
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Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXI/182/11
z dnia 28 listopada 2011 roku
Dane wnioskodawcy:
…............................................
…............................................
…............................................
…............................................
WNIOSEK
O PRZYZNANIE WYRÓŻNIENIA/NAGRODY W SPORCIE W GMINIE
WAŁBRZYCH
W KATEGORIACH: SPORTOWIEC ROKU (JUNIOR,SENIOR,
NIEPEŁNOSPRAWNY *)
I. Dane osobowe kandydata do przyznania wyróżnienia/nagrody
1. Nazwisko i imię ...............................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia......................................................................
3. Adres zamieszkania...........................................................................
4.PESEL..............................................................................................
5. Uprawiana dyscyplina i konkurencja.....................................................
6. Kategoria wiekowa............................................................................
7. Klasa sportowa.................................................................................
8. Nazwa klubu, którego kandydat jest zawodnikiem (jeśli jest
zrzeszony)...........................................................................................
9. Nazwisko i imię trenera klubowego .....................................................
II. Informacja o osiągniętych wynikach sportowych (w roku, którego wniosek dotyczy)
wraz z rangą zawodów oraz zajętym miejscem

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

.........................................................
(podpis wnioskodawcy)
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III. Potwierdzenie osiągniętego wyniku sportowego przez właściwy związek sportowy.

..........................................
Miejscowość i data

...................................................................
Podpis osoby upoważnionej

* niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz
przekazanie do publicznej wiadomości informacji o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia.

...........................................................
(podpis wnioskodawcy)
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Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXI/183/11
z dnia 28 listopada 2011 roku
Dane wnioskodawcy:
…............................................
…............................................
…............................................
…............................................
WNIOSEK
O PRZYZNANIE NAGRODY W SPORCIE W GMINIE WAŁBRZYCH
W KATEGORIACH: TRENER ROKU, TRENER SPORTU MŁODZIEŻOWEGO*
I. Dane osobowe kandydata do przyznania nagrody
1. Nazwisko i imię ………………………………………………………...........................
2. Data i miejsce urodzenia……………………………………………………..................
3. Adres zamieszkania……………………………………………………….....................
4.PESEL.................................................................................................................................
5. Dyscyplina sportu ..........................……………………………………........................
6. Dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje trenerskie
…………………………………….................................................................................
II. Informacja o wynikach sportowych zawodników (w roku, którego wniosek dotyczy)
wraz z rangą zawodów oraz zajętym miejscem
……………………………………………………………………………………………
…………………..................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………....
……………………..............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………....
...............................................................................................................................................

..........................................................
(podpis wnioskodawcy)

III. Potwierdzenie osiągniętego wyniku sportowego przez właściwy związek sportowy.
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..........................................
Miejscowość i data

...................................................................
Podpis osoby upoważnionej

* niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz
przekazanie do publicznej wiadomości informacji o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia.

..........................................................
(podpis wnioskodawcy)
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Uzasadnienie
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr
127, poz. 857 z późn. zm.) utraciły moc ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia
1996 r. i ustawa o sporcie kwalifikowanym z dnia 29 lipca 2005 r., oraz w związku
z zaskarżeniem Uchwały Nr XVII /142/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 sierpnia
2011 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów
sportowych oraz nagród i wyróżnień w sporcie w Gminie Wałbrzych nastąpiła
konieczność opracowania uchwały w oparciu o nowy akt prawny i zarzuty przedstawione
w Skardze organu nadzoru Wojewody Dolnośląskiego.
Proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w zaproponowanej treści.
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